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28.6.2017 A8-0233/4 

Изменение  4 

Бастиан Белдер, Андерс Примдал Вистисен 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0233/2017 

Елена Валенсиано 

Сключване на споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и 

Куба (резолюция) 

2017/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение М a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ma. като има предвид, че 

религиозната дискриминация 

продължава да бъде значителен 

фактор в Куба, по-специално под 

формата на тормоз, сплашване и 

дискредитиране на религиозни лидери 

и общности, особено тези, които са 

свързани с опозицията или са нейни 

членове; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/5 

Изменение  5 

Бастиан Белдер, Андерс Примдал Вистисен 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0233/2017 

Елена Валенсиано 

Сключване на споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и 

Куба (резолюция) 

2017/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава значението на 

включването на глава относно 

политическия диалог и установяването 

на институционализиран диалог между 

ЕС и Куба по правата на човека; 

призовава ЕС да подкрепи становището 

на Парламента относно демокрацията, 

универсалните права на човека и 

основните свободи, като свободата на 

изразяване, на събранията и на 

политическо сдружаване, свободата на 

информация във всички нейни форми, 

както и неговата „политика на подкрепа 

на защитниците на правата на човека в 

световен мащаб“ в рамките на този 

диалог; насърчава двете страни да 

установят гаранции за работата на 

защитниците на правата на човека и за 

активното участие в този диалог, без 

ограничения, на всички политически 

представители на гражданското 

общество и на опозицията; 

7. подчертава значението на 

включването на глава относно 

политическия диалог и установяването 

на институционализиран диалог между 

ЕС и Куба по правата на човека; 

призовава ЕС да подкрепи становището 

на Парламента относно демокрацията, 

универсалните права на човека и 

основните свободи, като свободата на 

изразяване, на събранията и на 

политическо сдружаване, свободата на 

информация във всички нейни форми, 

както и неговата „политика на подкрепа 

на защитниците на правата на човека в 

световен мащаб“ в рамките на този 

диалог; насърчава двете страни да 

установят гаранции за работата на 

защитниците на правата на човека и за 

активното участие в този диалог, без 

ограничения, на всички политически 

представители на гражданското 

общество и на опозицията; отбелязва 

обаче, че диалогът по правата на 

човека до момента не е прекратил 

произволните, политически 

мотивирани задържания в Куба, а 

напротив – според кубинската 

Комисия за правата на човека и 

националното помирение през 

последните години е имало все повече 



 

AM\1129545BG.docx  PE605.562v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

насилствени действия; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/6 

Изменение  6 

Бастиан Белдер, Андерс Примдал Вистисен 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0233/2017 

Елена Валенсиано 

Сключване на споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и 

Куба (резолюция) 

2017/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  12a. призовава да се даде свобода на 

църквите в Куба, така че като 

признати институции да могат да 

развиват социални дейности и да 

получават помощ от църкви в Европа 

и други части на света без държавна 

намеса; 

Or. en 

 

 


